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متقطع،  بشلك  البول  خروج  أو  التبول،  يف  الصعوبة 
باإلضافة اىل ظهور الدم يف البول أو يف السائل املنوي 
تتشابه مع اضطرابات بروستات اخرى مثل التمخض 

امحليد او اإللهتابات البكتريية. 
الرجل  يف  األمراض  بعض  تنترش  اخرى  ناحية  من 
اكرث من املرأة مثل امراض القلب واليت تصيب الرجل 
ارتفاع  امراض  ومثلها  باملرأة،  مقارنة  مبكر  معر  يف 
ضغط الدم والسكري والكوليستريول، مكا تزيد حاالت 
خيرس  فالعامل  بالنساء  مقارنة  الرجال  بني  االنتحار 
رجلًا وحدًا لك دقيقة، ومن بني لك ٤ حاالت انتحار ٣ 
مهنا يكون مرتكهبا رجل. مكا ان اإلكتائب عند الرجل 
ناحية رفض احلديث عن  مشلكة عاملية خصوصًا من 
الذكوري  واإلكتائب  عالج.  عىل  احلصول  أو  االمر 
يعرفون  ال  الخشص  من  املقربني  أقرب  وحىت  خميف 
دون  من  اإلكتائب  يعاين  قد  فالرجل  منه.   يعاين  أنه 
حزن مما يصعب من معلية تخشصيه. مكا ان أعراض 
الشعور  عدم  القلق،  بني   تتنوع  الرجل  عند  اإلكتائب 
بالراحة جسديًا، إضطرابات النوم، قلة النشاط وانعدام 
الثقة بالنفس باإلضافة اىل الغضب والتوتر الدامئني. 
مكا ان هذه األعراض قد تظهر عىل شلك آالم جسدية 
عرس  وحىت  الظهر،  وأمل  العضالت  االمل  اكلصداع، 

اهلضم. 
ويف اململكة تشري التقارير اىل اصابة حوايل 2٤% من 
الساكن بداء السكري ينترش اكرثها بني الرجال الذين 
انفاق  ومبعدل  اجلنيس  بالضعف  مهنم   %86 يصاب 

عىل ادوية الضعف اجلنيس تزيد عىل ٤.6 مليون ريال 
للعام الفائت، مكا يعاين ٣6% من الساكن من المسنة 
 2022 عام  حبلول    %٤1 اىل  تصل  ان  يتوقع  واليت 
ارتفاع ضغط  من  الساكن  من   %٤2 كذلك  ويعاين  م، 
عام  العاملية  الصحة  منمظة  تقارير  كشفت  مكا  الدم. 
201٣ إىل أن هناك 6 ماليني مدخن يف اململكة، ومن 
عام  مدخن  ماليني   10 إىل  عددمه  يصل  أن  املتوقع 
بسبب  عامليا  الرابعة  املرتبة  متثل  اململكة  وأن   ،2020
عىل  عام  لك  ريال  بليون   12 عىل  يزيد  ما  اسهتالك 
ازدياد  اليت ال جدال فهيا عىل  األدلة  ومن  الجسائر. 
خماطر التدخني عىل املستوى اإلقليمي، ما أكدته كذلك 
منمظة الصحة العاملية للرشق األوسط من أن التدخني 
بني األطفال واملراهقني يف الفئة العمرية 1٣-15 عامًا 
جتاوز نسبة 16%، وأن منتجات التبغ تقتل حنو مخسة 
ألفًا  العامل مبعدل 1٣.٣  عام يف  ماليني خشص لك 

يوميًا.. واألرقام يف ازدياد مسمتر.
يف  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  كشفت  ختاما، 
السعودية عن ارتفاع نسبة الوفيات لدى الذكور مقارنة 
الوفاة يف  باإلناث، حيث وصلت إىل 6٣% من حاالت 
اململكة يف عام 1٤٣6هـ ، البالغة ٤568٣ حالة، حبسب 
تقرير لعدد حاالت الوفاة اليت مت إبالغ البلديات هبا. 
بني  الوفاة  حاالت  يف  التفاوت  هذا  املختصني  ويعزو 
واليت  اعاله  ذكرها  مت  اليت  األسباب  اىل  اجلنسني 
يه  ليست  اململكة  يف  الرجل  حصة  ان  يف  تتلخص 

املأمول.

صحة الرجل
 ليست بأحسن حال من سابقها

متثل حصة الرجل هاجسا للكثري من األوساط الطبية 
واملختصني، وقد أدى تراجع العمر االفرتايض للرجل 
وارتفاع مستويات اإلصابة بالرسطان بيهنم واملشلكات 
اجلنسية الشائعة إىل خلق حالة من القلق بني املختصني 
يف حصة الرجل دفعت إىل دعوات إلجياد حلول دولية 

لملشلكات الصحية املتعلقة بالرجل.
هذا املصطلح )حصة الرجل( ظهر مكبدأ عيمل مستقل 
منتدى  تأسس  اجله  ومن  امليالدية،  التسعينيات  يف 
يف  املتحدة  اململكة  يف   199٤ عام  يف  الرجل  حصة 

اللكية امللكية للرعاية.
وعىل عكس املتوقع مع التقدم العيمل والتطور الطيب، 
اال ان اإلحصاءات تشري إىل انه ويف كثري من األحوال 
فان حصة الرجال ليست أفضل مما اكن هيلع احلال 
قبل ٣0 عاما مكا أن احمتال موت الرجال يف حوادث 
بني  االنتحار  معدل  أن  مرات مكا  يزيد ست  سيارات 

الرجال يعترب ربكا بشلك كبري عن معدله بني النساء.
أمراض  حول  التوعية  حراكت  متتاز  املقابل،  يف 
النساء بكرثهتا وتنوعها حول العامل وتوجد العديد من 
املؤسسات وامجلعيات الصحية حمليا واقلمييا ودوليا 
األمر  يتعلق  حني  ولكن  املرأة،  حصة  جبانب  تعىن 
بكثري. وهلذا اكن من  أقل  فإن هذه احلراكت  بالرجل 
األمهية مباكن القيام حبمالت مماثلة وانشاء مجعيات 
متخصصة تعىن بصحة لرجل. ومن اجل هذا اهلدف 
مت مثال إختيار هشر نومفرب من لك عام كهشر للرجال 
لكونه يأيت مبارشة بعد هشر أكتوبر الذي خيصص لك 

عام محلالت التوعية من رسطان الثدي عند النساء.
ويف نفس اإلطار أنشئت العديد من امجلعيات العملية 
عامليا واليت تعىن  وهتدف إىل رفع وتعزيز درجة الويع 
بصحة الرجل، ومتكني الرجال من اإلحاطة مبا جيب أن 
يكون يف هذا اجلانب، والتحفزي كذلك عىل أمهية إدراك 
واجلنسية  واإلجنابية  اإلستقالبية  الصحة  مشلكات 

احمليطة  اخلطورة  عوامل  الكشف  وكذلك  مبكرًا، 
يوميًا. وختتص مثل  املعتادة  بفعل املامرسات  بالرجل 
هذه امجلعيات باملواضيع اليت هتم حصة الرجل بشلك 
عن  املبكر  والكشف  الربوستات  الهتاب  ومهنا  مبارش 
رسطان الربوستات، وسلس البول عند الكبار، وأمراض 
األمراض  ببعض  املرتبط  اجلنيس  والضعف  اخلصية 
الدم  السكري وارتفاع ضغط  املزمنة االستقالبية مثل 
وارتفاع نسبة الكولسرتول والدهون يف الدم والتدخني. 

مكا تعىن باجلانب النفيس عند الرجال البالغني.
من  متاكمل  فريق معل  العملية  هذه امجلعيات  وتضم 
املؤهالت  ذوي  من  واالختصاصيني  االستشاريني، 
اخلدمات  أفضل  تقدمي  من  متكهنم  اليت  واخلربات 

للباحثني عن أفضل طرق الرعاية للرجال.
حصة الرجل السعودي بني الواقع واملأمول:

يف  ولألسف  الرجال  يف  اال  الحتدث  امراض  توجد 
اليساعد  متأخر  بشلك  اال  تخشيصها  اليمت  الغالب 
الربوستات  رسطان  األمراض  هذه  ومن  العالج  عىل 

واخلصية.
ومكثال بسيط ألمهية التوعية والتثقيف اليحص للرجل 
فإن  العام،  اليحص  ولملامرس  اخلصوص  وجه  عىل 
اكرث حاالت رسطان الربوستات املخشصة يف اململكة 
حمارصة  مينع  متأخر  بشلك  اال  اكتشافها  اليمت 
الربوستات  رسطان  وحيدث  هيلع.  والقضاء  املرض 
واليت  الربوستات  غدة  يف  طبيعية  غري  خاليا  بتكون 
توجد أسفل املثانة وحتيط باالحليل يف ماكن خروجه 
مهنا. هذه اخلاليا تتضاعف مكا يه حال أي خاليا 
املبكر خالل  التخشيص  الصعوبة يف  ولكن  رسطانية 
املرحلة األوىل من املرض ان األعراض املصاحبة له ال 
تأخذ سنوات  واليت  انتشاره  بداية  تكون ظاهرة حىت 
طويلة  حلدوثها وهلذا يمسيه البعض بالقاتل الصامت. 
مكا ان العديد من األعراض املصاحبة هلذا املرض مثل 

 أ. د.  صالح بن صالح
البولية  املسالك  جراحة  واستشاري  الجراحة  أستاذ 
واملستشفيات  الطب  كلية  والعقم  الذكورة  وامراض 

الجامعية - جامعة امللك سعود
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• أجسام مضادة للحيوانات املنوية: ختتلف اخلاليا املنوية 
كثرًيا عن غريها من اخلاليا يف اجلسم، ولذلك هناك نظام 
 Blood-Testis( اخُلْصِوّي  الدََّمِويُّ  احلاِئُل  يمسى 
قبل  من  املنوية  الذي  مينع مهامجة اخلاليا   )Barrier
لدهيم  تولدت  الذين  الناس  لدى  انه  املنايع، عملًا  النظام 
أجسام مضادة للخاليا املنوية تنخفض معدالت اخلصوبة 

عندمه.
ميكن ألنواع خمتلفة من الرسطان أن تصيب  األورام:   •
مبارشة  املنوية  احليوانات  نقل  أنابيب  أو  اخلصيتني 
إنتاج  منع  شأهنا  من  هرمونية  باضطرابات  والتسبب 

اخلاليا املنوية.
احليوانات  خاليا  انتاج  يعمتد  هرمونية:  اضطرابات   •
الوطاء  غدة  من   )GnRH( هرمون  حتفزي  عىل  املنوية 
املهاد(،  حتت  أيًضا،  تمسى   -   Hypothalamus(
ذاهتا  واخلصية   )LH، FSH( النخامية  والغدة 
هذه  من  أي  نقص  يؤدي  أن  وميكن  )االندروجني(. 

اهلرمونات إىل اضطراب يف إنتاج احليوانات املنوية.
• االضطرابات الكروموسوماتية: ميكن هلذه االضطرابات 
التناسلية اخلارجية  لألعضاء  فقرية  تمنية  إىل  تؤدي  أن 

والداخلية، فضال عن اختالل وظييف فهيا
• االدوية: بعض األدوية ميكن أن يؤدي العالج باستبدال 
التستوستريون، واستخدام الستريويد لفرتة طويلة، وأدوية 
املضادة  األدوية  وبعض  الكمييايئ(،  )العالج  الرسطان 
للفطريات، وبعض أدوية القرحة، وبعض األدوية األخرى، 
خصوبة  وتقليل  املنوية،  احليوانات  إنتاج  إضعاف  إىل 

الرجال
• خلل يف امجلاع

- عدم حصول امجلاع يف االوقات املناسبة للحمل.
- عدم حصول االنتصاب نتيجة اسباب عدة مهنا نفسية، 
اسباب تتعلق باجلهاز العصيب او خلل يف االوعية الدموية 

او بسبب تعايط ادوية معينة.
احليوانات  تقتل  امجلاع  معلية  يف  مرامه  استعامل   -

املنويه.
- وجود فتحة خروج السائل املنوي / البول يف غري ماكهنا 

الطبييع.
- تشوه خليق يف شلك القضيب.

- القذف العكيس :- يف هذه احلالة يتدفق املىن اىل املثانة 
عند القذف بدل من خروجه

النصاحئ اهلامه  اوجه  بعض  ان  املقال  وأود يف هناية   
للحفاظ عىل حصتك االجنابية:

1- االمتناع واالبتعاد متاما عن التدخني ورشب الكحوليات 
واحليوانات  العامه  الصحه  عيل  سلبيه  اثار  من  هلا  ملا 

املنويه .
عن  متاما  والبعد  املسمتره  اجلنسيه  االثاره  جتنب   -2
ممارسة العالقات اجلنسيه الغري رشعيه ملا يف ذلك من 

ارضار بالغه
٣- عدم التعرض لدرجات احلراره العاليه وخباصه منطقة 
احلوض واخلصيتني وعدم لبس املالبس الداخلية الضيقة. 
املصانع  معال  مثل  الكميائية  لملواد  التعرض  عدم   -٤

)اليت تؤثر عىل احليونات املنوية(

العقم عند الرجال هو  عدم القدره عيل امحلل أو تأخر 
امحلل رمغ مرور عام من العالقه الزوجيه املنتمظه خالل 

هذا العام
اخلصوبة  مشالك يف  األزواج  من   %  15 قرابة  ويعاين 
من  الرمغ  عىل  اإلجناب  عىل  القدرة  عدم  تعين  واليت 
الواقية  الوسائل  استخدام  بدون  منتظم،  ممارسة مجاع 
السبب  يكون  احلاالت  نصف  يف  اكفية.  لفرتة  للحمل 

مشلكة يف خصوبة الرجل.
السائل  مكونات  يف  خلل  نتيجة  السبب  يكون  قد  و 
املنوي سواءا من ناحية العدد أو احلركه أو زيادة نسبة 
التشوهات  باحليوانات املنويه  او وجود الهتابات وصديد 
مشلكة يف  هناك  أن  .أو  اللذوجه  نسبة  زيادة  او  باملين 
نظام التوصيل الذي مينع احليوانات املنوية املتحركة من 

الوصول إىل اهلدف. 
ما يه االسباب وهل ممكن عالجها

منوية  حيوانات  يتطلب   ذلك  فان  اخلصوبة  تتحقق  يك 
واخرتاقها  البويضة  اىل  الوصول  عىل  قادرة  طبيعية 
وختصيهبا .وقد أثبتت الدراسات أن ٣5  % من اسباب 
العقم عامة تعود اىل الرجل ويشارك الرجل املرأة بـ%25 
من االسباب االخرى اي ان الرجل يشلك حوايل نصف 
الرجل  وجود  اىل  احلاجة  اكنت  هنا  من  العقم.  اسباب 

واملرأة معا اثناء املراجعة.
طبييع  منو  الطبيعية  املنوية  احليوانات  انتاج  ويتطلب 
عىل  واحدة  خصية  وجود  الذكرية.  التناسلية  لألعضاء 
اهلرمونات  من  اكفية  ومكية  حصيح  بشلك  تعمل  األقل 
اليت حتفز إنتاج اخلاليا املنوية الاكفية، ال سميا هرمون 

تستوستريون.
جيب أن تصل احليوانات املنوية من اخلصية، اليت يتكون 
املنوية  الغدد  تفرزه  الذي  املنوي  السائل  إىل  بداخلها، 
والربوستاتا عن طريق نظام أنابيب دقيقة ومعقدة. ويلزم 
ما ال يقل عن15- 20 مليون من اخلاليا املنوية يف املليليرت 
الواحد من السائل املنوي. ذلك أن وصول عدد أقل من 

فرص  من  يقلل  املنوي  السائل  إىل  املنوية  اخلاليا  هذه 
عىل  قادرة  املنوية  اخلاليا  تكون  أن  وينبيغ  اإلخصاب. 
احلركة حىت تستطيع الوصول إىل البويضة، وكذلك ذات 
شلك مناسب يتيح هلا اخرتاق البويضة وختصيهبا.كذلك 

رضورة  وجود فتحة البول املاميه يف املاكن الطبيىع.
تنقسم األسباب اليت حتول دون القيام بالوظائف املذكورة 

أعاله إىل عدة عوامل :
  عوامل طبية :

• دوايل اخلصية )Varicocele(: ويه ضعف وترهل 
من اخلصية،وخلل  الدم  اليت ترصف  االورده  يف جدار 
واحد   اجتاه  يف  ادم  مبرور  تحمس  التس  بالصاممات 
ورضورية للحفاظ عىل درجة حرارة اخلصية املنخفضة 

عن درجة حرارة أقل من بقية اجلسم. 
• اخلصيه املعلقه وما يرتتب علهيا من تغريات يف انجسة 
سن  يف  تدخل  او  عالج  دون  تركها  حالة  يف  اخلصيه 

الطفوله
• الهتابات الربوستاتا مما يؤثر عيل جود ة السائل املنوي 
من مكية  تقريبا   %70 الربوستاتا  حبويل  تسامه  حيث 

السائل املنوي
إنتاج  القدرة عىل  يؤثر عىل  ان  للتلوث  ميكن  التلوث:   •
تسد  ندب  تنتج  وبذلك  وطبيعهتا،  املنوية  احليوانات 
وهذا  داخلها.  املنوية  اخلاليا  انتقال  وتعرقل  القنوات 
يمشل األمراض املنقولة جنسيا مثل الزهري واللكاميديا، 
والهتابات غدة الربوستاتا )الربوستات(، وتلف اخلصية 
وأعضاء  البولية  املسالك  والهتابات  ما،  مرض  بسبب 

احلوض.
• القذف املرجتع وهو ارجتاع السائل املنوي لملثانه اثناء 

القذف بدال من قذفه للخارج
و هذه احلالة ميكن أن تنتج عن مرض السكري، والتصلب 
األدوية  من  والعديد  الفقري،  العمود  وإصابات  املتعدد، 
املستخدمة لعالج الربوستات، وكذلك العمليات اجلراحية 

أو إصابات يف املثانة واإلحليل. 

أسباب تأخر االنجاب عند الرجال

ا.د اسامه عبدالوهاب
 استشاري املسالك البولية والذكورة 

مركز عالج الطبي-جده أستاذ بكلية الطب
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 نق�ص هرمون الذكورة عند الرجل

اجلنسية  اهلرمونات  أمه  أحد  هو  الذكورة  هرمون 
عند الرجل وهو املسؤول عن ظهور الصفات اجلنسية 
الثانوية مثل شعر الوجه واجلسم وخضامة الصوت و 
يؤثر بصورة مبارشة عىل الرغبة اجلنسية عند الرجال 
احليوانات  إنتاج  عيل  اهلرمون  هذا  يساعد  كذلك  و 

املنوية بتأثريه املبارش عىل خاليا اخلصية.

البناءة  الــســتــريويــدات  مــن  ــون  اهلــرم هــذا  يعترب 
استعمله  ولــطــاملــا   )Anabolic Steroids(
العضالت  ومنو  بناء  معلية  ترسيع  يف  الرياضيون 
الغش  يف  وكــذلــك  للرياضيني  التحملية  ــقــدرت  وال

باستعامله للفوز مبيداليات يف املسابقات العاملية.

ماكن إنتاجه:
يمت إنتاج هذا اهلرمون يف اخلصيتني و يكون إنتاجه 
قليل يف فرتة الطفولة مث يمت إنتاجه بمكيات كبرية عند 
البلوغ وهذا ما يفرس منو الشعر وتغري الصوت عند 

الشباب يف البلوغ مع منو يف األعضاء التناسلية.
هذا  من  قليلة  يوجد مكيات  أنه  هنا  االشــارة  وجيدر 

اهلرمون عند اإلناث.
عند  اهلرمون  نقص  حيدث  عندما  حيصل  ماذا  لكن 

الرجال؟
أسباب نقص اهلرمون:

وراثية   أما  بصورة خمترصة  ولكهنا  األسباب  تتعدد 
أومكتسبة.

اخــتــالل يف  امــا  واخللقية يه  الــوراثــيــة  االســبــاب 
أو  اجلينات  و  الكروموسومات  مثل  الوراثية  العوامل 
انعدام وجود اخلصيتني عند الوالدة وهبذا ال حيصل 
افراز للهرمون أو أنه يفرز بمكية قليلة ال تكيف إلحداث 

التأثري عىل اجلسم. 
اما االسباب املكتسبة فهي الهتابات اخلصيتني اليت 
ألمرض  الكمياوي  أوالــعــالج  مضورها  إىل  ــؤدي  ت
النخامية  الغدد  أمــراض  أو  عامة  بصورة  الرسطان 
للك  أو  واحد  هلرمون  الغدة  هذا  معل  يتوقف  حيث 

اهلرمونات بامجللة. 
يف  الرجال  من  الكثري  أن  إىل  هنا  اإلشــارة  وجتدر 
يعانون  سنة   60  -  ٤0 بني  العمر  منتصف  مرحلة 
كبرية  بدرجة  وأحيانا  الوزن  زيادة  من  عامة  بصوره 
وهذا أحد العوامل املؤدية إىل نقص  اهلرمون الذكرى 
البطن  حميط  يف  املرتامكة  الحشوم  أن  يعتقد  حيث 
مما  الذكري  اهلرمون  حتويل  اىل  تــؤدي  )الكرش( 

يؤدي إىل نقصه يف الدم. 

أعراض نقص اهلرمون الذكرى عند الرجال: 
هناك نوعني من األعراض األوىل األعراض اجلنسية 

والثانية العامة غري اجلنسية.
أما األوىل فهو هبوط الرغبة اجلنسية وحصول ضعف 
جنيس وصعوبة يف االنتصاب مع احمتال وجود عقم 
وتأخر يف اإلجناب، أما األعراض العامة فهي سقوط 
الشعر ومنو يف جحم الثدي وعدم الرتكزي وضعف يف 

د. قتيبة عبدالحليم المتولي
استشاري املسالك البولية والذكورة

مستشىف دلة – الرياض

الذاكرة وشعور بامخلول بصورة دامئة مع الرغبة يف 
الصباح  يف  الرسير  مغادرة  يف  الرغبة  وعدم  النوم 
يف  تأخر  هناك  األطفال  حالة  ويف  ــوزن،  ال ــادة  وزي

البلوغ.

عالج نقص هرمون الذكورة التستوستريون: 
بصورة  اهلــرمــون  بإعطاء  اهلــرمــون  نقص  يــعــاجل 
مبارشة عن طريق احلبوب أو احلقن بالعضل أو حىت 
عن  االمتصاص  حيدث  حيث  اجللد  عىل  باللصقات 

طريق اجللد. 
حيث  الطرق  أفضل  بالعضل  احلقن  طريقة  وتعد 
ثابت و مستقر عىل  الدم  يبىق مستوى اهلرمون يف 
خالف احلبوب واللصقات اجللدية حيث يكون مستوى 
اهلرمون يف الدم متذبذب مما يؤدي اىل ضعف تأثريه 

عىل اجلسم. 
واحلقن املتوفرة اآلن جيدة وأمنة حيث أن تأثري احلقنة 
الواحدة ميتد اىل حوايل ٣ أهشر وهلذا ميكن تغطية 

العالج يف أربعة حقن يف السنة الواحدة. 
هلذا  سلبية  ناحية  هناك   أن  إىل  هنا  التنبيه  وجيب 
إنتاج  عىل  مبارشة  بصورة  يؤثر  أنــه  وهــو  العالج 
اخلصية للحيوانات املنوية وهناك احمتال أن يؤدي إىل 
باستعامل يف حاالت  ينصح  تأخر اإلجناب وهلذا ال 
وجود رغبة يف اإلجناب ويف هذه احلالة يعىط نوع 

التؤثر عىل اخلصية  اليت  اهلرمونية  احلقن  من  آخر 
الطبييع  الذكرى  اهلرمون  إنتاج  زيــادة  اىل  وتــؤدي 

بصورة غري مبارشة. 
ما يه احملاذير األخرى الستعامل اهلرمون العاليج: 
ال يؤدي هذا اهلرمون إىل اإلصابة برسطان الربوستاتا 
يف الرجال مكا هو شائع ولكن ال جيوز استعامله يف 
حالة وجود مرض رسطان الربوستاتا ونؤكد هنا أنه 
ال يؤدي إىل اإلصابة به  وهذا االمر تؤكده الدراسات 

العملية.
يف  نقصه  حالة  يف  الذكرى  اهلرمون  أعطاء  فوائد 

حاالت طبية حمددة:
مرىض  يف  اهلرمون  مستوى  تصحيح  يساعد   -1
يساعد  أنه  الدراسات  أثبتت  حيث  اجيابيا  السكري 
عىل السيطرة عىل مستوى السكر ومن مث السيطرة 

عىل املرض.
يساعد تصحيح اهلرمون مرىض المسنة املفرطة   -2
الوزن  فقدان  عىل  الرجال  هــؤالء  يساعد  أنه  حيث 
برسعة بيمنا نقصه يساعد عىل زيادة الوزن وترامك 

الحشوم يف البطن واخلرص.
عالج  عىل  نقصه  عند  اهلرمون  تصحيح  يساعد   -٣
مرىض ارتفاع ضغط الدم حيث يساعد عىل خفض 
الدم  بضغط  اخلاصة  األدويــة  مبساعدة  الدم  ضغط 

املرتفع.
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د دمحم حبوس استشاري الذكورة واملسالك البولية
مراكز عالج الطبية 

تعترب المسنة السبب الرئييس يف الكثري من املشالك 
الصحية املزمنة وامهها الضعف اجلنيس عىل االقل 
السعودية  يف  حتديدا  وأكرث  العربية  منطقتنا  يف 

واخلليج

المسنة ويه زيادة الوزن عن املعدل الطبييع املفرتض 
ان تكون هيلع أصبحت مشلكة حصية عامة يف مجيع 
أحناء العامل وانترشت بشلك وبايئ، وتشري االحباث 
متوسط  ختفض  الوزن  وزيادة  المسنة  ان  احلديثة 
العمر املتوقع حبوايل سبع سنوات يف سن ٤0 سنة 
 وزن اجلسم الزائد اآلن يف املرتبة السادسة وأمه 
عوامل اخلطر اليت تهسم يف العبء اللكي لملرض يف 
مجيع أحناء العامل. زيادة الوزن والبدانة قد تزيد من 
خطر ضعف االنتصاب مبقدار ٣0-90 % باملقارنة مع 
االوزان املعتادة. وقد اثبتت االحباث احلديثة والكثري 
ه ان المسنة وزيادة الوزن هلا تأثريات سلبيه عديده 
القدرة  عىل  ايضا  بل  للرجل  اجلنسية  القدرة  عىل 

عىل االجناب.
بل ان االحباث العديدة ايضا افادت بالتأثري السليب 

عىل الناحية اجلنسية واخلصوبة بالنسبة لملرأة.
اما تأثري المسنة السليب عىل الرجل فهناك تأثريات 
تأثريات  وذلك  مبارشه  غري  تأثريات  وهناك  مبارشه 
واألجهزة  العامة  الصحة  عىل  السلبية  المسنة 
والكبد واللكى واألوعية  القلب  احليوية باجلسم مثل 

املقال ذكر امه  الدموية وغريها، وسنحاول يف هذا 
هذه التأثريات املبارشة عىل حصة الرجل وال يتسع 

املجال لذكرها مجيعا:

التأثريات املبارشة للمسنة عىل الذكورة:
أوال:

غالبا  متيل  الدهنية  اخلاليا  ادق  وبتعبري  المسنة 
اىل  وحتويله  بالدم  الذكورة  هرمون  تكسري  اىل 
هرمون أنوثه فهي تزيد معدل هرمون األنوثة يف دم 
الرجل وىف نفس الوقت تقلل معدل هرمون الذكورة 
التأثري  وكذلك  مضاعف  التأثري سليب  أن  أي  فيه!! 
هرمون  تزيد  اهنا  الدهنية  للخاليا  االخر  السليب 
احلليب)الربوالكتني( يف الدم وهو بالطبع ذو تأثريات 
الرجل  يف  واخلصوبة  الذكورة  عىل  كثريه  سلبيه 

واملرأة ايضا.
ثانيا:

المسنة غالبا يصاحهبا زيادة بالكوليسرتول والدهون 
الضارة بالدم وهذه األخرية عندما تزيد بالدم ترتسب 
هذه  وغالبا حتدث  الداخل  من  الرشايني  عىل جدار 
ويه  واملتوسطة  الصغرية  الرشايني  يف  التغريات 
الدم فهيا  اليت تعاين أكرث وينتج عن ذلك ان تدفق 
الرشايني  هذه  وامه  تغذهيا  اليت  االعضاء  اىل  يقل 
اليت تتأثر هبذا االمر الرشايني املغذية لعضلة القلب 
االنتصاب.  يضعف  مما  الذكرى  للعضو  واملغذية 
وترسب هذه الدهون ايضا يقلل مرونة هذه الرشايني 
مما يزيد الطني بله بالنسبة لالنتصاب الذي مكا هو 

معروف خض الدم بالقضيب

ثالثا:
المحش  وزيادة  للفخذين  التصاق  يصاحهبا  المسنة 
الصفن  كيس  جيعل  مما  البطن  واسفل  بالعانة 
مما  المحش  وسط  يف  مدفونه  كأهنام  واخلصيتني 
وهذا  حرارهتا  درجة  وزيادة  للخسونة  يعرضها 
وجود اخلصيتني يف  من  اإلهلية  احلمكة  مع  يتناىف 
حيث  اجلسم  خارج  الصفن  كيس  هو  خاص  كيس 
اهنا حتتاج لدرجة حراره اقل بثالث او اربع درجات 
يف  بعملها  لتقوم  العادية  اجلسم  حرارة  درجة  عن 
الذكورة عىل امكل  املنوية وهرمون  انتاج احليوانات 
وجه ولذلك نسبه كبريه من االخشاص الذين يعانون 
من المسنة يعانون ايضا من قلة اخلصوبة او العقم 
بتأثريات  المسنة  الرتباط  النساء  يف  ايضا  وحىت 

سلبيه مبارشه عىل املبايض

ارتباطات غري مبارشة:
تشري األحباث العديدة املنشورة يف كربيات الدوريات 
حصية  مبشالك  المسنة  ارتباط  ايل  العاملية  الطبية 
كثرية جدا وأمراض خطرية نورد هنا أمهها: ارتفاع 
الدموية،  واألوعية  القلب  وأمراض  الدم،  ضغط 
زيادة  املزمنة)بسبب  املفاصل  ومشالك  والسكري، 
أنواع  وبعض  واالجهاد(،  علهيا  احململ  الوزن 
القولون ورسطان الربوستاتا  الرسطان مثل رسطان 
يف الرجل ورسطان الثدي والرمح يف املرأة ،وبعض 

التأثريات السلبية عيل الناحية النفسية.
نضف ايل لك ذلك أن المسنة أحد مكونات متالزمة 
وارتفاع ضغط  الدم  دهون  ارتفاع  مع  وهذه  االيض 
الدم وارتفاع السكر بالدم هلا الكثري من املضاعفات 

الصحية اخلطرية عيل الصحة العامة

هل زيادة الوزن ت�صر �صحة الرجل؟

د. محمد حبوس
استشاري جراحة املسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم مركز 
والعقم  الذكورة  المراض  االوروبية  الجمعية  عضو  جدة  عالج 

وعضو الجمعية االمريكية للمسالك البولية
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امسح يل عزيزي القارئ أن أؤخر إجابة هذا السؤال املهم 
حقيقية  قصة  لك  أروي  دعين  وبداية  املقالة.  هذه  لهناية 
تعرب عن روح هذه املقالة. قبل بضع سنني قابلت يف أحد 
املستشفيات العامة الكربى بالسعودية شابًا امسه عبداهلل 
تلك  ويف  معره  من  الثالثينات  منتصف  يف  حيهنا  واكن 
املقابلة طلب مين عبداهلل بلك جرأة أن يمت تنوميه مؤقتًا 
االنتحار.  من  نفسه  حيمي  ليك  النفيس  الطب  جبناح 
اكن  عبداهلل  أن  عملت  لو  القارئ  أيخ  جعبك  سزيداد 
من  وأكرث  مرموقة  وظيفة  يف  ويعمل  أطفال  وذو  مزتوجًا 
ذلك أنه اكن يسافر سنويًا لإلغاثة والدعوة خارج اململكة. 
ملاذا يفكرعبداهلل باالنتحار؟ اجلواب باختصار أن عبداهلل 
اكن مصابًا مبرض االكتائب احلاد املتكرر النوبات والذي 
جهة  من  وأقاربه  إخوته  )بعض  عائلته  يف  وراثيًا  ينترش 
االكتائب  نوبة  تأتيه  وعندما  باإلكتائب(.  مصابون  األب 
احلادة مرة لك ثالث إىل مخس سنوات تقريبًا فإنه يصاب 
رمغًا عنه وكعرض من أعراض االكتائب باليأس والقنوط 
واألفاكر االنتحارية. ولذا فإنه حيتاج غالبًا للتنومي بضعة 
أسابيع يتلىق فهيا أدوية االكتائب وأحيانًا جلسات العالج 
والعملية  االجمتاعية  حياته  يستأنف  بعدها  مث  الكهربايئ 
أدوية  بإيقاف  يترسع  أنه  ولوال  حيوية  بلك  والدعوية 

االكتائب لقّل تكرار نوبات االكتائب هيلع.
الشك أيخ القارئ أن االنتحار حبد ذاته ظاهرة معقدة حار 
االنتحار  عن  باحلديث  فكيف  وحديثًا  قدميًا  العملاء  فهيا 
يف السعودية حيث تاكد تنعدم الدراسات احمللية الكربى 
حول هذا األمر.ونظرًا ألمهية هذا املوضوع فسأحاول يف 
باحلديث  االنتحار  موضوع  املخترصمقاربة  البحث  هذا 
عن تعريفه مث عن مدى انتشاره وأسبابه مث عالجه. ويف 
املقصود هبذه  االنتحار  تعريف  عن  البداية دعين أحتدث 
املقالة فأقول أن هناك تفاوتًا بني جمرد التفكري باالنتحار 
إىل تنفيذه فعلًا.وال أقصد باالنتحار هنا ما تقوم به بعض 
ليس  هدفها  النفس  إليذاء  أحيانا من حماوالت  املراهقات 
الرغبة باملوت وإمنا جذب االنتباه أو ختفيف األمل أو اهلرب 

انتشارًا  أوسع  ويه  معني  اجمتايع  ضغط  مواجهة  من 
أقصده يف  ما  املقالة.  هذه  عنه يف  احلديث  سأفرد  مما 
مقاليت هذه هو حماوالت االنتحار اجلادة اليت قد تفشل 
األفاكر  تراوده  من  بني  نوعيهتا  يف  وتتفاوت  تحجن  أو 
االنتحارية لسنوات مث يقدم هيلع بعد طول ختطيط وآخرون 
تفكري  بال  مفاجئة  فعل  كردة  االنتحار  عىل  أقدموا  رمبا 
بال  اخلاصة  األراء  وإطالق  التخرص  من  وبدلًا   . مسبق 
دليل دعونا نستعرض ظاهرة االنتحار معمتدين عىل نتاجئ 
الدراسات العاملية الكربى. ما مدى انتشار ظاهرة االنتحار 
يف العامل ؟ وما مدى انتشاره يف السعودية؟ سأجيب عن 

هذه األسئلة وغريها عرب النقاط التالية:
 - تؤكد منمظة الصحة العاملية أن هناك خشص واحد عىل 

األقل ينتحر لك ٤0 ثانية يف العامل
للك  انتحار  حاالت   10 بني   ترتاوح  االنتحار  نسبة   -  
100 ألف خشص يف مرص وإيطاليا وأسبانيا وهولندا..
اخل  إىل 25 حالة انتحار للك 100 الف خشص يف الدول 

االسكندنافية وسويرسا و أملانيا …اخل
يشلك االنتحار السبب الثامن للوفاة لدى عامة الناس   - 
والسبب الثالث للوفاة لدى الشباب األمريكيني من 15-2٤ 

سنة
و  املاضية  العقود  خالل  ثابتة  شبه  االنتحار  نسب   -  
لكن نسبهتا تزيد انتشارًا لدى صغار السن من 15-2٤ 
السن.  بكبار  مقارنة  لدهيم  املايض  ندرهتا يف  رمغ  سنة 
وكذلك تزيد نسبة االنتحار لدى النساء معا اكنت من قبل 
)ورمبا يعود السبب لزتايد األعباء االجمتاعية واالقتصادية 
وضغوط العمل عىل اكهل النساء معا اكنت هيلع من قبل((
لدهيم  اجمتعت  من  مه  لالنتحار  قابلية  الفائت  أكرث   -  
الصفات التالية : )رجال ،عزاب أو مطلقني ،جتاوزوا ال٤5 
مبرض  مصابون   ، العمل  عن  ،عاطلون  العمر  من  عامًا 
أجنحة  يف  تنوميًا  لشدته  استلزم  الذي  احلاد  االكتائب 
نفسية يف املايض ، مدمنون للكحول ، وجود تارخي سابق 

حملاوالت انتحار فاشلة أو سلوك عدواين(.

 - أكرث وسيلة استخدامًا لالنتحار يه الشنقملاذا ينتحر ال�صعوديون؟
يقل االنتحار لدى املسملني والنصارى الاكثوليك ويزيد   -
السبب  يعود  )وقد  والهيود  الربوتستانت  النصارى  لدى 
لوجود العقيدة والبيئة الرافضة واملجرمة لالنتحار وكذلك 
املسملني  لدى  واالجمتايع  األرسي  التالمح  لوجود 

والنصارى الاكثوليك(.
  أما يف السعودية فال توجد إحصائيات دقيقة عن نسبة 
املنتحرين بسبب حساسية املوضوع لدى املجمتع ، وغالبًا 
ما تبتعد اجلهات املعنية عن كتابة السبب احلقييق للوفاة 
املفاجئة وتستبدل لكمة )انتحار(  بلكمة )سبب غري حمدد 
الرمسية  اإلحصائيات  حسب  لكن  دوايئ(.  تممس  أو 
من  سنويًا  املنتحرين  أعداد  تضاعفت  فقد  لدينا  املتوفرة 
عام 2010..   إىل 787 خشص  عام 1999  ٤٤0 خشص 
أما عدد حماوالت االنتحارالفاشلة فقد يصل إىل 15 ألف 
 20-10 وجود  تؤكد  العاملية  الدراسات  ألن  سنويًا  حالة 

حماولة انتحار فاشلة مقابل لك حالة انتحار ناحجة
- هل هناك سبب وحيد لالنتحار؟ اجلواب ببساطة ال. وإمنا 
هناك مجموعة من العوامل تتضافر فميا بيهنا وقد يطىغ 
بعض هذه العوامل لدى بعض املنتحرين ويقل لدى آخرين. 

وميكن تقسميها إىل العوامل التالية:
للكا  والعنوسة  الطالق  ومهنا:  االجمتاعية  العوامل   : أولًا 
واحلياة  العمل  ميدان  يف  الشديد  والتنافس  اجلنسني 
الدمع  وضعف  واالجمتاعية  االقتصادية  الضغوط  ووجود 
االجمتايع واالنعزال ) وخصوصًا يف ظل انتشار األحياء 
املكبوتة واملليئة بكتل إمسنتية خالية من مساحات خرضاء 

يلتيق ويتنفس فهيا أحصاب هذه األحياء(.(
أما بالنسبة للبطالة فإهنا تعد عامليًا أحد أسباب االنتحار. 
وكذلك تزيد املهن ذات الضغوط الشديدة من نسبة االنتحار 
ويأيت يف مقدمهتا الطب البرشي وخصوصًا لدى النساء 
لدى  االنتحار  نسبة  وتزيد  األسنان واحملاماة..اخل.  وطب 
أفراد الطبقات االقتصادية واالجمتاعية العالية،وكذلك لدى 

من افتقر بعد غىن.
وقد أوحضت دراسة سعودية أجراها أستاذ االجمتاع د. 
صاحل الرميح يف الرياض عام 2007 أن )غالبية من قاموا 
مبحاولة انتحار فاشلة اكنوا من فئة الرجال ذوي الدخل 
عىل  احلاصلني  ومن  العمل  عن  العاطلني  ومن  احملدود 
مؤهالت متوسطة وثانوية والذين مل ميكهنم الوصول ملراكز 
مهنية عليا يف املجمتع، ومه ليسوا كذلك من األميني الذين 
ال يعلقون عىل أوضاعهم التعلميية آمالًا عريضة. وغالبيهتم 
 . هيلع  أقدموا  ذلك  ورمغ  االنتحار  حبرمة  يؤمنون  أيضًا 
وأغلهبم كذلك ال يتعاىط أي خمدرات لكهنم تعرضوا لسوء 
معاملة من والدهيم يف مرحلة الطفولة ويفتقدون أيضًًا لدمع 

األهل واملجمتع(.(
دفعًا  النفسية  العوامل  وأكرث  النفسية  العوامل   : ثانيُا 
احلزن  األخرى:  العوامل  ومن  األمل.  فقدان  لالنتحارهو 
عىل فقدان عزيز والتأنيب القايس للذات ، وكذلك الرغبة 
باالنتقام من املجمتع وإظهار القوة وتوجيه الغضب املكبوت 
باملهانة  إحساسه  لالنتحار  املنتحر  يدفع  للذات.وأحيانًا 
يف  رغبة  فيتنحر  اآلخرين   من  والرفض  النفس  وحقارة 
بالنفس أو اهلروب من مشالكه  الذات أو التضحية  عقاب 
وأحيانًا   . اآلخرة  يف  أفضل  حلياة  يعتقد  مكا  واالنتقال 
يندفع الشاب لالنتحار حمااكة حلاالت انتحار متفشية يف 
الربيع  اكلذي حدث ومازال حيدث يف زمن   ( الوقت  ذلك 
لملنتحرين  والرتمزي  االحتفاء  من  نوع  هناك  العريب حيث 

مثال. ومكا حيدث حاليًا يف  تونس خري  بوعزيزي  وحالة 
كبرية  وإلكرتونية  إعالمية  تغطية  هناك  حيث  السعودية 
يف  املعلق  اكجلرس  تنفيذه  وألماكن  االنتحار  حلاالت 

الرياض.(
ثالثًا: العوامل البيولوجية والوراثية  

مادة  نسبة  يف  خلل  وجود  الدراسات  بعض  أكدت  فقد 
بعض  لدى  الدماغ  يف  النورأدرينالني  ومادة  السرييتونني 
املنتحرين .وكذلك أكدت دراسات أخرى أن نسبة السلوك 
تصنيع  يف  جيين  خلل  لدهيم  اكن  ملن  تزيد  االنتحاري 
مادة  تصنيع  عن  املسوئل  هيدروكسيالز  تربتوفان  إنزمي 
وغريها  التوامئ  دراسات  أظهرت  فقد  وكذلك  السريتونني. 
أن االنتحار رمبا ينتقل وراثيًًا.وتفسري ذلك بأن ينتقل وراثيُا 
لبعض الناس من أحد والديه أو لكهيام خلل يف القدرة عىل 
كبح نزوة االنتحارعندما تراوده. ولذا فرمبا أدى هذا اخللل 
اجليين حملاولة االنتحار يف مرحلة معرية ما وذلك عندما 
يدامه املصاب به مرض اكتائب حاد أو مير بضغط نفيس 

واجمتايع شديد.
رابعًا : األمراض النفسية والباطنية

عالجه  ميكن  احلظ  حلسن  والذي  االنتحار  أسباب  أمه 
مرض  وخصوصًا  النفسية  األمراض  وجود  هو  بفعالية 
املنتحرين  من   %95 قرابة  أن  الدراسات  وتؤكد  االكتائب. 
أو ممن حاولوا االنتحار قد مت تخشيصهم بأمراض نفسية 
مرض  و%5  الفصام  مرض  و%10  االكتائب  مرض   %80(
للخمر  مدمنون  املنتحرين  من  و%25  أواخلرف  اهلذيان 
كذلك(. وتزيد احمتالية حدوث حماولة انتحار أخرى لدى 
حياته.  يف  سابقًا  االنتحار  وحاول  احلاجز  كرس  قد  من 
وقد تابع باحثون نفسيون البيانات الصحية لقرابة مليون 
نتاجئ  ونرشوا  عامًا   ٣6 ملدة  وذلك  الدامنرك  يف  خشص 
للطب  أراكيف  مبجلة  نرشت  هشرية  دراسة  يف  حبهثم 
النفيس العام  بهناية عام 2011 . وقد أكدت هذه الدراسة 
املصابني  لدى   %8-7 لقرابة  تصل  االنتحار  نسبة  أن   (
باالضطراب الوجداين ثنايئ القطب أو االكتائب أو الفصام 
مقارنة بنسبة  0.72% لدى عامة الرجال ، وتصل لقرابة 
الوجداين  االضطراب  أو  بالفصام  املصابات  لدى   %5-٤

مقارنة بنسبة 0.26% لدى عامة النساء.(
وتزيد نسبة االنتحار لدى املصابن بأمراض باطنية مزمنة 
وخصوصًا إذا ما اكنت مصحوبة بفقدان للحركة أو القدرة 
عىل العمل أو التواصل االجمتايع أو سببت آالمًا شديدة 
أدوية هذه  بعض  و  النساء.  لدى  أو تشوهات وخصوصًا 
األمراض اكألنرتفريون واألدوية الكمييائية والكورتزيون قد 
بدوره  يؤدي  رمبا  الذي  االكتائب  مبرض  لإلصابة  تؤدي 

لالنتحار إذا ما مت جتاهل عالجه.
االنتحار  مسبب  عن  للحديث  قليلًا  أسرتسل  ودعوين 
الرئييس وهو مرض االكتائب. فهذا املرض يصيب قرابة 
10% من الناس وخصوصًا النساء. وأثبتت دراسات متعددة 
أن االكتائب عامل رئييس لإلصابة بالنوبات القلبية القاتلة 
واجللطات الدماغية ومرض السكري..اخل. وخترس أمرياك 
قرابة ٤0 مليار دوالر سنويًا خكسائر مبارشة بسبب مرض 
االكتائب. ولذا فقد أعلنت منمظة الصحة العاملية أن مرض 
مصاف  يف  عامليًا  الثانية  املرتبة  قريبًا  سيتبوأ  االكتائب 
األمراض املؤدية للعجز بعد أمراض رشايني القلب التاجية. 
ورمغ توفر عالجات فعالة جدًا ملرض االكتائب إال أن نصف 
مرىض االكتائب ال يتلقون أي عالج و 20% مهنم فقط ممن 
يتلقون العالج الاكيف املتسق مع التوصيات العملية. هذه 

د. فهد بن دخيل العصيمي
أستاذ مشارك بلكية الطب جبامعة امللك سعود

استشاري الطب النفيس والطب النفيس اجلسدي باملدينة 
الطبية اجلامعية جبامعة امللك سعود
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احصائيات دول العامل األول…فيا ترى ما هو حال دول 
العامل الثالث؟!!!

ماذا عن السعودية؟ كيف هو حال الرعاية الطبية النفسية 
ويكشفه  جدًا،  مؤمل  رصاحة  بلك  احلال  السعودية؟  يف 
ترصحيان متناقضان ألحصاب القرار اليحص مل يفصل 
بيهنام سوى بضع سنوات. فقد أكد مسوئل حصي كبري 
يف السعودية قبل عقد من الزمان أن جممتعنا حمصن من 
األمراض النفسية وذلك حبمك متسكه بالرشيعة اإلسالمية 
ليؤكد  سنوات  ببضع  بعده  آخر  حصي  مسوئل  أىت  مث 
وجود 15 ألف مريض بالفصام يف مدينة الرياض وحدها. 
االنتحار  نسبة  تضاعف  القارئ  عزيزي  تستغرب  ال  ولذا 
100% يف السعودية خالل العرش سنوات املاضية حسب 
أن  أعتقد  عندما  متشامئًا  ولست  الرمسية.  اإلحصائيات 
نسبة االنتحار ستسمتر باالرتفاع امللحوظ إذا ما اسمترت 
أوضاع الصحة النفسية لدينا مكا يه  حاليًا. مفن املالحظ 
توجه وزارة الصحة لبناء مصحات نفسية معزولة وقلة أو 
مرافق  مضن  النفسية  واألجنحة  األقسام  وجود  انعدام 
ما  يشبه  التوجه  وهذا  والتخصصية  العامة  املستشفيات 
اكن سائدًا يف العامل قبل قرن من الزمان ومعاكس ملا هيلع 
النفسية  الرعاية  العاملي احلايل من دجم  التوجه اليحص 
تخشيص  ألن  وذلك  العامة.  املستشفيات  مرافق  مضن 
املرض النفيس مثله مكثل األمراض األخرى حيتاج لألقسام 
املستشفيات  مرىض  وألن  وأشعة،  خمترب  من  املساندة 
والرسطان..اخل  واللكى  والكبد  القلب  مرىض  من  العامة 
من  بد  فال  النفسية  لالضطرابات  الناس عرضة  أكرث  مه 
تواجد أقسام نفسية متاكملة لرعاية هؤالء املرىض. ورمغ 
الصحية يف  اخلدمات  اليت ترصف عىل  اهلائلة  املزيانية 
بلدي إال أن نسبة ما يرصف مهنا عىل الصحة النفسية يقل 
بكثري جدًا عن النسبة املقبولة عامليًا ويه 15% من مزيانية 
أن  الزيد  خالد  للدكتور  دراسة  أكدت  العامة.وقد  الصحة 
عدد  مقابل  النفسية  األرسة  وعدد  النفسيني  األطباء  عدد 
الساكن ومقدار ما يرصف عىل  الصحة النفسية بالنسبة 
لإلنفاق اليحص العام يف السعودية قليل جدًا بل يقل عن 
املفارقات  ومن  مثلًا.  كسريالناك  الثالث  العامل  دول  بعض 
املؤملة أن غالب بوليصات التأمني العاليج لدينا ال تمشل 
برفضها  أسوة  تغطيهتا  وترفض  النفسية  األمراض  عالج 
رصاحة  بلك  الصنيع  وهذا  ؟!!  التجميل  معليات  لتغطية 
يعد معلًا ال أخاليق ينبيغ أن حياسب هيلع من مسح هلذه 
الرشاكت أن تضع هذا الرشط اجلائر الذي يتيح هلا أن 
ترفض دفع عالج األمراض النفسية املتعددة اليت تصيب 
قرابة ٣٣% من عامة الناس و تتطلب عالجًا عاجلًا ومكثفًا 
قد ال يستطيع املريض العادي أن يدفع تاكليفه الباهظة من 

حسابه اخلاص.
أن  القارئ  عزيزي  أستطيع  ال  املساحة  لضيق  وأخريًا 
أبسط احلديث عن لك وسائل عالج ظاهرة االنتحار ولكن 

سأحتدث عن أمهها:
املستوى الطيب اإللكينييك: فأدعو لك األطباء عىل اختالف 
ختصصاهتم للكشف املبديئ عن أعراض مرض اإلكتائب 
باحلزن  الشعور   : أعراضه ومها  أمه  عن  بالسؤال  وذلك 
مبباجه  االسمتتاع  لفقدان  باإلضافة  املسمتر  الشديد 
احلياة ألكرث من أسبوعني متواصلني. عملًا أن الدراسات 

العملية قد أكدت أن سؤال املريض عن مدى وجود األفاكر 
يتومه  قد  االنتحار مكا  نسبة  من  يزيد  ال  لديه  االنتحارية 
اكتشاف  مت  لو  منه  الوقاية  يف  يسامه  بل  الناس  بعض 
مركز  ألقرب  املريض  وحتويل  االنتحارية  األفاكر  وجود 

إسعاف طيب نفيس.
عىل  أثين  السياق  هذا  ويف   : النفسية  الصحة  خدمات 
اقرتاح رائع طرحه د.يوسف الصمعان يف أحد مقاالته قبل 
النفسية  للصحة  وطين  معهد  بإنشاء  وذلك  بضع سنوات 
للقضايا  املستفيضة  الدراسات  إجراء  مهامه   من  يكون 
املقالة.  هذه  تناقهشا  اليت  الظاهرة  كهذه  امللحة  النفسية 
النفسية  الصحة  خدمات  وتنسيق  اخلطط  رمس  وكذلك 
مجيع  بإجبار  البدء  هنا  أقرتح  و  اململكة.  مستوى  عىل 
والتخصصية عىل ختصيص  الكربى  العامة  املستشفيات 
10% من أرسهتا عىل األقل لتكون أجنحة نفسية ، ودجم 
العيادات النفسية مضن عيادات املستشىف العامة. وكذلك 
املعزولة إأل ما اكن  النفسية  إنشاء املصحات  التوقف عن 
مهنا معدًا مكراكز تأهيلية لملدمنني مثلًا أو ملرىض الطب 
القطاع  تجشيع  من  البد  وأيضًا  فقط.  الرشيع  النفيس 
إجبار  مع  النفسية  خدماته  تطوير  عىل  اخلاص  اليحص 
األمراض  عالج  إدراج  عىل  اليحص  التأمني  رشاكت 
بوليصة  يف  عالجها  املكفول  األمراض  مضن  النفسية 

التأمني العالجية.
فإن  العوملة  زمن  العائيل يف  التفكك  ازدياد  وبالشك مفع 
ومهنا  األيام  مع  ستكرب  اإلجمتاعية  الشوئن  وزارة  أعباء 
هنا  املنتحرين.وأقرتح  ألرس  االجمتايع  الدمع  تقدمي 
يتوىل  ساعة  ال2٤  مدار  عىل  ساخن  خط  إنشاء  كذلك 
احملتاجني  اتصاالت  عىل  الرد  مدربون  مستشارون  فيه 
السبل ودامههتم  واملكروبني وخصوصًا ممن ضاقت هبم 
عىل  للحصول  توجهيهم  يمت  حيث  االنتحارية  األفاكر 
وميكن  املتاحة.  واالجمتاعية  النفسية  اخلدمات  أفضل 
هنا االستفادة من إماكنيات وخربات مراكز االستشارات 
والتمنية األرسية التطوعية املنترشة يف مناطق خمتلفة يف 

اململكة واليت قد حققت جناحًا ملحوظا.
اإلعالم: مما يالحظ امحلاس الغري منضبط لبعض من كتب 
ظاهرة  مسببات  الكتاب خيزتل  وبعض  الظاهرة.  هذه  عن 
استكتاب  أمهية  عىل  أؤكد  وهنا  واحد.  بسبب  االنتحار 
املختصني للحديث بواقعية عن اجلوانب املعقدة واملتشابكة 
للتوازن يف  ملثل هذه الظواهر االجمتاعية. و أدعو كذلك  
تغطية حوادث االنتحار مع جتنب تمليع أو ترمزي أحصاهبا 
والتذكري دومًا باخلدمات النفسية واالجمتاعية اليت ميكن 
االستفادة مهنا ملن احتاج إلهيا ومهنا خدمة اخلط الساخن 

الذي مت ذكره آنفًا.
السؤال  وعدتك سأجيب عىل  القارئ مكا  عزيزي  وختامًا 
ملاذا ينتحر السعوديون؟  الذي عنونت به هذه املقالة وهو: 
ختطيط  وضعف  سوء  بسبب  لألسف  أقول:  باختصار 
النفسية يف بالدنا احلبيبة حرهسا اهلل  الصحة  خدمات 

من لك سوء.

تبني  قنطارعالج  من  خري  وقاية  درمه  الشائعة  املقوله  ان 
ومل   , السابقة  االزمان  االمراض يف  من  بالوقاية  االهمتام 
يكن ئلك عند العرب فقط ولكن عند الكثري من الشعوب فقد 
عرف االنسان قمية احملافظة عىل الصحة واستخدموا هلا 
و  الرياضة  و  اليحص  الغذاء  من  املتيرسه  السبل  مجيع 
املستحرضات و ما الهيا ، مكا تبني الكتب الطبية القدمية يف 
الطب اهلندي و الطب اليوناين . وقد تطور الزمن و تطورت 
االساليب و كذلك طرق التخشيص و العالج و دخلت التقنية 
احلديثة يف مجيع جوانب الصحة و تيرس العالج و الشفاء 
من االمراض املستعصية ، ولكن مل يليغ ئلك مبدأ الوقاية و 
تقدميه عىل العالج بل زادت امهيته مبعرفتنا ما يسبب تلك 
املبكر يف  االكتشاف  امهية  او  و طرق حتاشهيا  االمراض 
العالج الشايف هلا ، لذلك فقد اهمتت العديد من اهليائت و 
امجلعيات العاملية هبذا املبدأ و افردت له اياما حصية للوقاية 
من االمراض املختلفة و اهمتت بالكتشاف املبكر لملرض , 
فهنالك ايام حصية عديدة معمتدة من  منمظة الصحة العاملية 
يمت االهمتام هبا من قبل العديد من البلدان و مهنا اململكة 
العربية السعودية .  أن التطور احلضاري القامئ يف اململكة 
العربية السعودية منذ عقود عديده و الذي تصاعدت وتائرة 
، قد سبب حتوال حصيا كبريا مفن  العقدين االخريين  يف 
ناحية  هنالك التطور امللحوظ يف القدرة العالجيه  و ادخال 
تقنيات العالج احلديثة و من ناحية اخرى هنالك تدهور كبري 
و  السكري  مرض  انتشار  وصل  حيث  العامه  الصحة  يف 
ازدياد االصابة  كذلك المسنه ملستويات غري معهوده كذلك 
باالمراض املرافقة هلا ،  و ال يقل عن ذلك انتشار التدخني 
املجمتعية  للتمنية  كبريا  قد  شلك حتديا  ذلك  ان  بانواعه. 
التجميل مبستويات  و  المسنه  معليات  اجراء   اصبحت  و 
عاليه  عامليا.  مل تكن هذه التغريات خاصة مباكن حمدد يف 
العامل و ان اكنت  يف منطقة اخلليج العريب اكرث من غريها 
فقد حفز ذلك احلاجه اىل زيادة الوقاية من االمراض اليت 
اصبحت شائعة حىت عند صغار السن . لقد تطورت تقنية 
التعرف املبكر عىل االصابة باالورام اخلبيثة  و مهنا رسطان 
الربوستات و رسطان القولون و من هنا جائت احلاجه اىل 
التعرف عىل احمتال تلك االمراض و اكتشافها قبل حصول 

املضاعفات.
الكشف الدوري و الكشف املبكر

لقد اصبحت اجراءات الكشف الدوري و الذي عادة ما يكون 
سنويا مضن توصيات العديد من امجلعيات الطبية العاملية 
مكا نشاهد ذلك يف قامئة حصة الرجل للجمعية االمريكية 
جلراحة املسالك البولية و اليت مشلت تقيمي و حفص سنوي 
للرجل يف مجيع املراحل العمرية  وقد حددت حفوصات للك 

�صحة الرجل و الفح�ص الدوري
د. عادل الدايل

استشاري املسالك البولية والذكورة
مدير مركز املسالك البولية وحصة الرجل - الدمام

مرحلة ووزعت عىل املراحل التالية:
1- املرحلة العمرية من 18 – ٣9
2- املرحلة العمرية من ٤0 -٤9

٣- املرحلة العمرية من 50 – 69
٤- ملرحلة العمرية فوق السبعني

العام  و حفص  االلكنييك  الفحص  الربناجم عىل  ويشمتل 
حفص  و  املراحل   مجليع  السكر  و  اللكسرتول  و  الدهون 
الربوستات و رسطان القولون ملن فوق امخلسني  من العمر 
،اىل جانب حفوصات الصحة اجلنسية صعوبات االنتصاب 
و القذف و اليت تواجه صغار السن نتيجة احتقان الربوستات 
.ان انتشار مرض السكري و كذلك المسنة ادت اىل ازدياد 
مشالك الضعف اجلنيس و ضعف االنتصاب و اليت يعاين 
اىل  العمر  منتصف  بعد  الرجال  من  واسعة  رشحية  مهنا 
جانب تمخض الربوستات و الذي يصيب الكثري من الرجال 

بعد منتصف العمر.
املختربات و الفحوصات الدورية

لقد دأبت بعض املختربات الطبية عىل  الرتوجي اىل اجراء 
الفحوصات املخربية عىل شلك باقات جترى حسب  التسعرية 
و ليس عىل ما حيتاجه املريض،  فقد جترى حفوصات غري 
رضورية و تغفل حفوصات مهمة ، و بقدر ما اكن ذلك مفيدا 
مستويات  بعض  يف  االختالفات  بعض  عىل  التعرف  يف 
املؤرشات املهمة يف الدم فقد ادى اىل امهال جانب الفحص 
املؤرشات  و  االلكنييك  الفحص  ذلك  الاكمل مبا يف  الطيب 
احليوية بل قد تقوم بعض املختربات بعمل حفوصات حيوية 
ولكن بدون قدرة عىل ارشاد املريض اىل احللول لذلك حنن 
نأمل ان تقدم تلك املختربات عروضها باالشرتاك مع املراكز 

الطبيه لتيف بالغرض املنشود . 
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يعترب رسطان الربوستات الورم األكرث شيوعًا عند الرجال 
املتحدة  الواليات  يف  العمر  من  سنة   50 جتاوزوا  الذين 
وأوروبا والبالد االسكندينافية وكذلك يشلك أكرث األورام 
الواليات  يف  والقولون  الرئة  أورام  بعد  للوفاة  املسببة 
أنه يصيب واحدًا من لك 5 رجال  إذ  األمريكية،  املتحدة 
ونسبة الوفيات بسببه يه يف حدود ٣%. وهذا الرسطان 
أعراض  أي  بدون  الرجال  من   %٣0 لدى حوايل  متواجد 
رسيرية بعد جتاوزمه 50سنة من العمر مكا أظهرته عدة 
اختبارات ترشحيية عىل جثث رجال توفوا بسبب أمراض 
ال عالقة هلا هبذا الورم وتزيد نسبة تخشيصه إىل حوايل 

80% بعد سن 85سنة.
خمتلفة.  بنسب  ولكن  العامل  أحناء  لك  يف  منترش  وهو 
سنويا  ألف خشص   180 يصيب حنو  مثال  أمرياك  فيف 
اململكة  يف  أما  للشفاء،  وقابلة  مبكرة  حالة  يف  معمظهم 
العربية السعودية فاألرقام غري دقيقة مع ظهور 500 إىل 
قابلة  متقدمة وغري  800 حالة جديدة سنويا يف معمظها 
للشفاء، مكا يشلك ثامن أخطر رسطان يسبب الوفاة عىل 
من   %7 حوايل  ويكون  السعودية  العربية  اململكة  مستوى 
)حبسب  الذكور  السعوديني  لدى  املجسلة سنويا  األورام 
اخر احصائيات موقع املركز الوطين لتجسيل األورام عىل 

الشبكة العنكبوتية عام 2005 م(.
  مفا هو رسطان الربوستات؟ وما يه العوامل املساعدة 
عىل ظهوره؟ وهل نستطيع أن نيق أنفسنا من هذا املرض 

اخلبيث؟
الرسطان بصفة عامة هو منو عشوايئ مسمتر شاذ لنوع 
من  معني  عضو  تكوين  يف  املشاركة  اخلاليا  من  حمدد 
أعضاء اجلسم، ويف رسطان الربوستات جند أن اخلاليا 
تمنو وتنقسم وتتاكثر بشلك غري مرغوب مكونة ورًما يف 
الغدة، وإذا مل يكتشف هذا الورم مبكًرا فإن هذه اخلاليا 
الرسطانية تنتقل إىل أعضاء أخرى اكلعظام والرئة والكبد 
مكونة أوراما أخرى يف هذه األعضاء مبا يعرف برسطان 
الربوستات املنترش ويه حالة أخطر مقارنة بوجود الورم 

حمدودا  يف الربوستات فقط.
الفرق بني تمخض الربوستات امحليد و رسطان الربوستات:
تمخض الربوستات امحليد مكا رشحت يف مقال سابق هو 
حالة تظهر عند معظم الرجال ممن تعدى معرمه امخلسني 
مثل  أعراًضا  الربوستات حمدثة  سنة حيث تتمخض غدة 
ضعف رسيان واندفاع البول وتكراره وخاصة أثناء الليل، 
ويه حالة محيدة مل يعرف العمل سبًبا هلا حىت اآلن، وتاكد 
اليت ال مفر لإلنسان  الشيخوخة  تكون من متالزمات  أن 

د. رائد محمد المنيع
رئيس وحدة املسالك البولية

املدينة الطبية جبامعة امللك سعود

�صرطان الربو�صتات القاتل ال�صامت
اأعرا�صه التظهر اال يف احلاالت املتقدمة

تمخض  حالة  وختتلف  مهنا، 
اختالفا  امحليد  الربوستات 
اكملًا عن رسطان الربوستات 
اخلاليا يف تمخض  إن  حيث 
الربوستات امحليد ال تنقسم، 

وإمنا يزداد جحمها فقط مكا ال ينترش املرض إىل أعضاء 
أخرى مكا هو احلال يف رسطان الربوستات.

أعراض وعالمات رسطان الربوستات:
كثري من مرىض رسطان الربوستات )٣0%( ال توجد عندمه 
أعراض وعالمات وال يكتشف املرض عندمه إال يف حاالت 
متأخرة يكون الورم قد ازداد أو انتقل إىل أعضاء أخرى 
يف اجلسم. وهناك مرىض آخرون تظهر عندمه أعراض 
وعالمات مثل: وجود دم يف البول أو املين، احلاجة للبول 
وخاصة أثناء الليل ، أمل أثناء التبول، ضعف اندفاع ونزول 
البول، أمل مسمتر يف أسفل الظهر وأعىل الفخذين وهذه 
العالمات قد ختتلط وتتشابه مع نفس األعراض اليت قد 
يشكو مهنا مريض الهتابات الربوستات املزمنة أو املصاب 

بتمخض الربوستات امحليد.
االكتشاف املبكر لملرض:

منه  للشفاء  عامل  أمه  لملرض  املبكر  االكتشاف  يشلك 
بعون اهلل ، لذلك وضع برناجم سنوي متعارف هيلع عامليا 
الكشف  لغرض  الرجال  عند  املنتظم  والفحص  للكشف 
الربناجم  هذا  ويمتثل  الربوستات  رسطان  عن  املبكر 
بالفحص الرشيج املنتظم من قبل الطبيب للك رجل تعدى 
األمريكية  مؤخرا نصحت امجلعية   ( سن امخلسني سنة 
ألمراض املسالك البولية بأن تكون بداية الفحص من معر 
من  ال حيتاج  فهو  الفحص  هذا  بساطة  ورمغ  ٤0 سنة(. 
الوقت سوى دقائق وال حيتاج إىل جهاز أو حنوه؛ إال أننا 
الفحص من  يلزتمون هبذا  السن ال  كبار  الكثري من  جند 
باب احلياء. يف هذا الفحص يقوم الطبيب مبالمسة اجلدار 
اخلليف للربوستات ومعرفة ما إذا اكن هبا ورم أو اكنت 
ذات سطح خشن غري نامع. أما الفحص الثاين فيمت فيه 
قياس نسبة مادة بروتينية خاصة توجد يف الدم وتفرز من 
الربوستات  ويعترب زيادهتا عن املستوى الطبييع مؤرش 
أويل الحمتالية إصابة الربوستات بالرسطان أو بااللهتاب 
    . أو التمخض امحليد وتمسى هذه املادة بـ )اليب اس آي (
حالة  يف  الهنايئ  التخشيص  يعطيان  ال  الفحصني  ولكا 
يعطيان  وإمنا   ، اهلل  الربوستات ال مسح  وجود رسطان 
حالة  يف  أخرى  حفوصات  لعمل  القوي  الدافع  الطبيب 
ومن  طبييع  غري  احدمها  أو  الفحصان  هذان  يكون  أن 

الصوتية  باألشعة  الربوستات  مث أجلوء ألخذ خزعات من 
إلثبات أو نيف املرض.

العوامل املؤثرة حلدوث رسطان الربوستات: 
بات معروفًا أن نسبة حصول هذا املرض تزداد  العمر:   -
الرجال  عند  الطبييع حصوله  ومن غري  العمر،  زيادة  مع 

قبل سن االربعني. 
- العامل الورايث :هناك حوايل 15% من األخشاص الذين 
يصابون هبذا املرض لدهيم أخ أو أب مصاب هبذا املرض، 
وُيعتقد أن حوايل 9 % من أسباب حصول هذا املرض عائد 

إىل أسباب وراثية. 
يعمتد عىل  الربوستات  غدة  تطور  أن  مبا   : اهلرمونات   -
إفرازات هرمونية، فهناك دراسات تشري أن التعرض الدامئ 
يؤدي  إىل ارتفاع نسبةهرمون الذكورة )التيستوستريون( 

مع الزمن إىل زيادة نسبة حدوث رسطان الربوستات.
- اللون العريق:هناك دراسات غري حمتية تظهر أن الرجال 
ذوي العرق األصفر )دول اسيا الرشقية( يتعرضون بنسبة 
الرجال  بيمنا  الربوستات،  برسطان  اإلصابة  خلطر  أقل 
البيض يصابون بنسبة معتدلة، أما الرجال السود فنسبة 

تعرضهم خلطر اإلصابة برسطان الربوستات عالية.
نسبة  أن  املالحظ  من   : الطعام  يف  الدهون  اسهتالك   -
حصول رسطان الربوستات ختتلف من بلد إىل آخر ،حيث 
ضعفاً.  العرشين  حلدود  باملرض  اإلصابة  نسبة  تتفاوت 
الدهون  واسهتالك  الرسطان  هذا  عالقة  عن  دراسة  ويف 
احليوانية والدهون املشبعة، تبني أن اسهتالك هذه الدهون 

تؤدي إىل زيادة حدوث الرسطان بنسبة 50 %.
- زيادة النشاط اجلنيس : اكن ومازال هذا السؤال مصدر 
سواء يف  حد  عىل  املعاجل  والطبيب  لملريض  وحرية  قلق 
عند  الربوستات  برسطان  اإلصابة  خطر  زيادة  احمتالية 
الرجال النشيطني جنسيا. ومع ان األحباث أظهرت نتاجئ 
متناقضة بني مؤكد هلذا اخلطر وبني نايف له، يبىق االعتدال 
يف هذه الغريزة أنسب الطرق للحفاظ عىل الصحة العامة 

للجسم كلك وحصة الربوستات بشلك خاص.
الوقاية من رسطان الربوستات:

1- الفحص الرسيري الدوري عند الطبيب املختص بدأ من 
سن االربعني.

بالربوستات دوريا  الفحص املخربي للربوتني اخلاص   -2
)اليب اس آي( ايضا من سن االربعني.

تمتثل  الربوستات  برسطان  اإلصابة  من  الوقاية  إن   -٣
الدهون  قليل  أو  الدمس  قليل  يكون  لغذاء  بنظام  بالتقيد 
لكنه من غري املعروف اذا اكن  وغين باخلضار والفواكه، 
تعديل وجبة الطعام الدمسة اىل وجبة قليلة الدمس أو وجبة 
نباتية تقلل من نسبة حدوث رسطان الربوستات. ورمغ أن 
الدراسات مل تتبلور بعد حول نتاجئ هذا النظام الغذايئ، 
نسبة  أن حيّفف  شأنه  من  ألن  الباحثني  اهمتام  نال  لكنه 
حدوث أمراض القلب والرشايني وامراض الضغط وزيادة 
الدهنيات، مكا وأن زيادة نسبة الدهنيات يه من العوامل 
املؤدية اىل حدوث الرسطانات. كذلك بالرمغ من عدم ثبوت 
أن  إال  الربوستات،  ورسطان  المسنة  بني  مبارشة  عالقة 
مثة مؤرشات عملية عىل أن خفض وزن اجلسم ُيقلل من 
صلة  ذات  هورمونات  يف  اضطرابات  حصول  احمتاالت 

برسطان الربوستات.
٤- الوقاية الكمييائية:

بالرمغ من ثبوت جدوى تناول أدوية معينة أو فيتامينات أو 
أن  إال  الربوستات،  برسطان  اإلصابات  تقليل  يف  معادن 
هيئة  عىل  اليوم  ترتمجها حىت  مل  العاملية  الطبية  اهليائت 
لنصيحة  تبعًا  األمر  يظل  وهنا  واحضة.  وقائية  إرشادات 
الرجال  جُيرهيا  اليت  الدورية  للفحوص  املتابع  الطبيب 
الطبية.  اإلرشادات  علهيا  نصت  معينة  جداول  مضن 
املستخدم  بروساكر،  عقار  تناول  فإن  املثال،  وعىل سبيل 
لتخفيف أعراض تمخض الربوستات، ثبت انه خُيفض من 
اإلصابات برسطان الربوستات بنسبة 25% مقارنة مع من 
نسبة  جسل  الذي  الدوتيستريايد  عقار  ومثله  يتناولوه  ال 
اخنفاض تراوح 2٣%. وتشري دراسات أخرى إىل أن تناول 
أدوية مسكنات األمل وخمففات االلهتابات من األنواع غري 
الستريويدية، مثل فولتارين وبروفني وغريمها، ختفض من 
معدالت اإلصابة برسطان الربوستات. مكا أن دراسة كبرية 
عنرص  تناول  جدوى  لتقيمي  املتحدة  الواليات  يف  اجريت 
السيلينيوم وفيتامني إي E(( مل تبني فائدة هلام يف خفض 

اإلصابات الرسطانية للربوستات.
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اليت  للوفاة  الرئيسية  األسباب  من  التبغ  استخدام  يعد 
الوقاية مهنا. وقد قدرأن 15 % من مجيع الوفيات  ميكن 
يف االحتاد األورويب ، مبا يف ذلك 25 % من مجيع حاالت 
وفيات الرسطان ميكن أن يعزى إىل التدخني. ويف لك عام 
ميوت أكرث من نصف مليون أورويب بسبب تعايط التبغ أو 
التعرض لدخان التبغ البييئ. و باالضافة اىل ذلك تفرض 
حاالت الوفاة واألمراض املرتبطة بالتدخني أعباء اقتصادية 

هائلة مت تقديرها بأكرثمن 100 مليار يورو سنويا.
يعاين املدخنون من خطر كبري يف اإلصابة مبجموعة من 
الرسطانات. أكرثها رسطان اجلهاز التنفيس ، ولكن هناك 
والبنكرياس  املعدة  برسطان  اإلصابة  خطر  زيادة  أيضا 
أيضا  يزيد  التدخني  واملثانة.  اللكوي  واجلهاز  والكبد 
ذلك  مبا يف   ، األخرى  األمراض  من  خطر مجموعة  من 

، واألمراض   )COPD( مرض االنسداد الروئي املزمن
التنفسية احلادة )مبا يف ذلك االلهتاب الروئي(.  التدخني 
القلب  رشيان  النسداد  رئييس  خطر  عامل  أيضا  هو 

التايج واألمراض القلبية الوعائية.
 وألن الرجال مه أكرث عرضة من النساء للتدخني فهم أكرث 
عرضة لالصابة بأالمراض املتعلقة بالتدخني. عىل سبيل 
املثال ، فان معدالت وفيات اإلنسداد الروئي املزمن أعىل 

مرتني إىل ثالث مرات ىف الذكور من اإلناث.
الرجال من دولة ألخرى يف  التدخني بني  وخيتلف معدل 
يدخنون  الذين  الرجال  نسبة  فترتاوح  األورويب.  االحتاد 
يوميا من 17 % يف السويد إىل 51 % يف التفيا. وعندما 
يمت امجلع بني املدخنني يوميا واملدخنني العرضيني ، فإن 
نسبة الرجال الذين يدخنون يرتاوح من 27 % يف فنلندا 

د. خالد مدبولى
استشارى جراحة املسالك البولية - قسم جراحة 
املسالك البولية - مستشىف األمري دمحم بن عبد 

العزيز- وزارة الصحة - الرياض

تدخني التبغ
من واقع التقرير االأوروبي ل�صحة الرجل
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إىل نسبة عالية تصل اىل 56 % يف التفيا.  
من  اعىل  الرجال  بني  التدخني  معدل   ، أوروبا  أرجاء  يف 
يف  خشص   25000 من  ألكرث  مسح  أظهر  وقد  النساء. 
التبغ  دخنوا  قد  الرجال  من   %  6٣ أن  أوروبية  دولة   28
النساء  من   %  ٤5 ب  مقارنة   ، حياهتم  من  ما  مرحلة  يف 
أن  الدراسة كشفت  نفس   .)2009 ، األوروبية  )املفوضية 
نسبة املدخنني احلاليني أكرب ىف الرجال من النساء )٣2% 
اخنفاًضا  البلدان  بعض  هشدت  ذلك  ومع   .)%21 مقابل 
يف الفجوة بني اجلنسني يف التدخني عىل مدار السنوات 
األخرية بسبب االخنفاض يف عدد املدخنني الذكور وزيادة 
البلدان  من  العديد  يف  و   . اإلناث  من  املدخنات  عدد 
األوالد  أكربمن  احمتالية  الفتيات  أظهرت  حاليا  االوروبية 
للتدخني، وهناك اجتاه واحض لزيادة انتشار التدخني بني 
النساء الشابات يف مجيع البلدان األوروبية تقريًبا. و عامة 
فان نسبة املدخنني اليوميني من الذكور واإلناث يه 1.5: 
1 يف  1. و هناك اختالف كبريبني الدول االوروبية من 1: 

السويد إىل ٤: 1 يف الربتغال. 
وخيتلف معدل انتشار التدخني اليويم مع مستوى التعلمي 
التعلمي  زيادة مستوى  مع  التدخني  انتشار  يتناقص  حيث 
فيقل انتشار التدخني عامة بني الرجال ذو التعلمي ما بعد 
الثانوى. مكا تشري البيانات األوروبية إىل شيوع التدخني 

يف الطبقات ذات املستوى االقتصادى املنخفض.
العمل للحد من التدخني:

من أجل احلد من التدخني واألمراض ذات الصلة بالتدخني 
، ينشط املجمتع األورويب يف تطوير سياسة شاملة ملاكحفة 
بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منمظة  اتفاقية  تتبع  التبغ 

ماكحفة التبغ  واليت تمشل:
ترشيعات ملاكحفة التبغ ، مبا يف ذلك القوانني املتعلقة   •

باملبيعات للشباب
خالية  لبيئة  الىت متهد  الترشيعات  واستحداث  تجشيع   •

من التدخني
• التحذيرات وامحلالت الصحية - مثل التحذيرات والصور 

الرسومية عىل علب الجسائر
• حظر تسويق التبغ واإلعالن عن بيعه. 

وهناك اختالف كبري بني الدول األوروبية من حيث القيود 
املفروضة عىل التدخني يف األماكن العامة و املغلقة. مفن 
ناحية تفرض اململكة املتحدة ومجهورية أيرلندا حظرا لكيا 
عىل التدخني يف األماكن املغلقة و املساحات العامة. بيمنا 
تقيد عدد من الدول - فنلندا وفرنسا وإيطاليا والتفيا ومالطا 
وهولندا وسلوفينيا والسويد ورومانيا - التدخني ىف مناطق 

خمصصة له. 
و حمليا تقوم امجلعية السعودية ملاكحفة التدخني جبهود 
حثيثة ىف جمال حرص نسب املدخنني و ماكحفة التدخني 

بالعمل عىل احملاور االتية:
1- حمور الترشيع و املجمتع:

ا- منع التدخني ملن مه دون الثامنة عرش.
ب- منع التدخني ىف األماكن العامة.

ج- اصدار األنمظة الىت جترم املدخنني.
د- تكرمي املنشأت الىت متنع التدخني ىف بيئة معلها.

2- حمور األرسة:
ا- القدوة :

ب- الوازع الديىن
ج- الرعاية الطبية

د- الرقابة
ه- األصدقاء
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